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Obecný úrad 

Ondrejská 360/1  

976 62 Brusno 

IČO: 00313491 

S 2020/00437 

R 554/2020 

 

OBEC BRUSNO – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE  

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2020 

 

Hlavný kontrolór obce Brusno v súlade so zákonnými kompetenciami podľa 

ustanovenia § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 prijatým uznesením 

č. 10/2020 zo dňa 24. 06. 2020 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonal od  04. 11. 2020 

 

kontrolu poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu Obce Brusno za rok 2019 podľa 

jednotlivých subjektov (prijímateľov dotácie). 

 

 Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Brusno, kontrolovaným obdobím bol rok 

2019. Oznámenie o začatí kontroly bolo kontrolovanému subjektu  zaslané listom číslo 

R495/2020 zo dňa 30. 10. 2020. 

 

Cieľom kontroly bolo zistiť skutočný stav dodržiavania zákonných podmienok pri 

poskytovaní a čerpaní účelových prostriedkov formou dotácií z rozpočtu obce v roku 2019 

stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi vydaných na 

ich základe s prihliadnutím na zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami. 

 

Hlavný kontrolór  v rámci predmetu kontroly preveroval: 

- schválený rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie, 

- všetky predložené doklady súvisiace s poskytnutím dotácií z rozpočtu obce (žiadosť, 

zmluva, vyúčtovanie), 

- účtovné doklady preukazujúce poskytnutie a použitie jednotlivých dotácií,  

- doklady preukazujúce výkon finančnej kontroly. 

 

 

 Na základe § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie: 

- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo 

verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie 

inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo 

ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej 

podobnej udalosti na ich území, 

- právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. a fyzickej osobe - 

podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec 

poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len 

na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo 

verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.  
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Obec Brusno upravila postup a podmienky poskytovania dotácií prostredníctvom 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Brusno č. 48/2005 o podmienkach poskytovania 

dotácie z rozpočtu obce schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením č. 23/B13/2005 

dňa 23. 05. 2005. 

 

Kontrolou predložených dokladov, týkajúcich sa poskytnutia jednotlivých dotácií, je 

možné konštatovať nasledovné skutočnosti. 

 

p. 

č. 

žiadosť 

podaná 

dňa 

Žiadateľ Projekt 
Požadovaná 

dotácia v € 

Dátum 

podpisu 

zmluvy 

Schválená 

dotácia v € 

1. 

31. 10. 

2018 

ZO Jednoty 

dôchodcov 

na Slovensku 

so sídlom v 

Brusne  

- zabezpečenie akcií 

poriadaných organizáciou

   

- propagácia 25 €, 

-  posedenie pri guľáši pre 

občanov 150 €,  

- pohostenie jubilantov 100 €, 

-  iné 25 € (poštovné, toner) 300 

08. 04. 

2019 

 

250 

2. 

20. 11. 

2018 

Slovenské 

misijné 

hnutie, klub 

Brusno  

- podpora misií vo svete, 

- podpora pre núdzne osoby v 

obci a na Slovensku 
300 

06. 05. 

2019 

200 

3. 

22. 10. 

2018 

ŠK CVČ 

Brusno  

- doprava,  

- ošatné trénerom, 

-  športový materiál, dresy, 

súpravy, 

- strava, občerstvenie, 

- odmena rozhodcov, 

-  sústredenie,  

- poštovné, 

-  hosťovania, prestupy, 

štartovné, registrácia hráčok, 

licencie, 

-  turnaje, ubytovanie, 

regenerácia, 

-  kompenzačné prostriedky 36 940 

06. 05. 

2019 

5 000 

4. 
31. 10. 

2018 

FK 34 

Brusno-

Ondrej  

- podpora činnosti FK 34 

Brusno-Ondrej na rok 2019 
26 000 

08. 04. 

2019 

 26 000 

 

Celkovo boli evidovaní v evidencii obce štyria potenciálni žiadatelia dotácií, ktorým aj 

bola následne poskytnutá dotácia podľa vyššie uvedenej tabuľky.  

 

Zhrnutie kontroly a kontrolné zistenia 

 

Kontrolou predložených dokladov a postupu obce v procese poskytnutia dotácie 

z rozpočtu Obce bol zistený nasledovný nesúlad so všeobecne platnou legislatívou a VZN 

č. 48/2005: 

- tým, že Obec Brusno poskytla dotáciu z rozpočtu právnickej osobe na iný účel ako 

vymedzuje zákon, vzhľadom na skutočnosť, že neposkytla dotáciu právnickej osobe, ktorá 

neposkytuje služby občanom, resp. dotácia nebola poskytnutá na všeobecne prospešné 

služby, všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely porušila § 7 ods. 4 zákona 
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583/2004 Z. z., čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 523/2004 Z. z., 

- vyplatením finančných prostriedkov pred podpisom zmluvy, resp. pred nadobudnutím 

účinnosti zmluvy došlo k porušeniu § 4 VZN, 

- formálnym výkonom finančnej kontroly (základnej a administratívnej finančnej kontroly) 

došlo k rozporu s §§ 6 až 8 zákona č. 357/2015 Z. z., 

- v procese poskytovania dotácií z rozpočtu Obce neboli zohľadnené ustanovenia zákona 

č. 358/2015 Z. z.. 
 

 Návrh odporúčaní k zisteným nedostatkom: 

 

- doplniť všeobecne záväzné nariadenie upravujúce podmienky poskytovania dotácie s 

ohľadom na platnú legislatívu, najmä zákona č. 358/2015 Z. z., 

- v procese poskytovania dotácií dôsledne dodržiavať platnú legislatívu a interné predpisy 

vydané na jej základe, 

- dôsledne vykonávať finančnú kontrolou v procese poskytnutia dotácií z rozpočtu obce 

- dôsledne kontrolovať účel poskytnutej dotácie v nadväznosti na konkrétnu žiadosť 

žiadateľa a schválenú zmluvu o poskytnutí dotácie. 

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z 

kontroly. 

 

 

....................................... 

Ing. Ivan Petrík 

hlavný kontrolór obce 

V Brusne, 11. 12. 2020 

 

 


